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PRZEDMOWA 

Informacja jest tlenem demokracji. Jeżeli ludzie nie wiedzą co dzieje się w ich 

społeczeństwie, jeżeli działania rządzących są przed nimi ukryte, wtedy nie mogą odgrywać 

istotnej roli w sprawach tego społeczeństwa. Jednak informacja jest nie tylko niezbędna 

społeczeństwu – stanowi również kluczowy element dobrych rządów. Zły rząd potrzebuje 

tajności aby przetrwać. Kwitną wtedy niekompetencja, marnotrawstwo i korupcja. Jak 

zauważył Amartya Sen, ekonomista i laureat Nagrody Nobla, klęski głodu nie występują w 

krajach o demokratycznej formie zarządzania i stosunkowo wolnej prasie. Informacja 

pozwala ludziom kontrolować działania rządu i stanowi podstawę adekwatnej i świadomej 

debaty o tych działaniach.  

 

Jednakże większość rządów woli utrzymywać swoje interesy w tajemnicy. W języku suahili, 

jedno ze słów określających rząd oznacza “ścisła tajemnica”. Nawet rządy demokratyczne 

preferują prowadzenie większości swoich spraw bez wglądu społeczeństwa. Rządy zawsze 

znajdą wytłumaczenie dla zachowywania poufności: na przykład bezpieczeństwo państwa, 

porządek publiczny czy szeroki interes społeczny. Zbyt często rządy traktują informacje 

publiczne jako swoją własność, zamiast jako coś, co posiadają w imieniu narodu.  

 

Dlatego ARTICLE 19 opracował niniejszy zestaw międzynarodowych reguł – aby wyznaczyć 

standardy, według których można sprawdzić, czy prawo krajowe faktycznie umożliwia dostęp 

do informacji publicznych. Reguły jasno i precyzyjnie określają w jaki sposób rząd może 

osiągnąć maksymalną otwartość, zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami i 

praktykami.  

 



Reguły są ważne jako wyznaczniki standardów, ale same w sobie nie wystarczą. Muszą być 

stosowane przez działaczy, prawników, przedstawicieli powołanych w wyborach oraz przez 

urzędników publicznych. Muszą być wykorzystywane w konkretnych okolicznościach, które 

napotyka każde społeczeństwo, przez ludzi rozumiejących ich ważność i oddanych idei 

transparentności rządów. Publikujemy te reguły jako wkład w lepsze rządy, większą 

odpowiedzialność i silniejszą demokrację na całym świecie. 

 

WPROWADZENIE 

Niniejsze reguły wyznaczają standardy dla systemów krajowych i międzynarodowych, które 

wprowadzają w życie prawo wolności informacji. Zostały opracowane głównie dla celów 

krajowego ustawodawstwa w zakresie wolności informacji i dostępu do informacji 

publicznych, ale równie dobrze można je zastosować do informacji posiadanych przez 

instytucje międzyrządowe, takie jak Narody Zjednoczone czy Unia Europejska.  

 

Reguły oparte są na prawach i normach międzynarodowych oraz regionalnych, ewoluujących 

praktykach państw (znajdujących wyraz m.in. w prawie krajowym i wyrokach sądów 

krajowych) oraz ogólnych zasadach prawnych uznanych przez wspólnotę narodów. Są 

wynikiem długiego procesu badań, analiz i konsultacji, kierowanego przez ARTICLE 19 i 

opartego na szerokim doświadczeniu i pracy z organizacjami partnerskimi z wielu krajów 

świata.  

 

REGUŁA 1. MAKSYMALNE UJAWNIENIE 

Ustawodawstwo w zakresie wolności informacji powinno bazować na regule 

maksymalnego ujawnienia 

 

Reguła maksymalnego ujawnienia przyjmuje założenie, że wszelkie informacje posiadane 

przez organy publiczne powinny podlegać ujawnieniu oraz że założenie to można odrzucić 

jedynie w bardzo niewielu okolicznościach (zob. Reguła 4). Ta reguła wyraża główną 

przesłankę leżącą u podstaw idei wolności informacji i najlepiej byłoby, gdyby została 

zapisana w Konstytucji, aby wyraźnie podkreślić, że dostęp do informacji publicznej jest 

prawem podstawowym. Nadrzędnym celem ustawodawstwa dotyczącego wolności informacji 

powinna być praktyczna realizacja reguły maksymalnego ujawnienia.  

 



Organy publiczne maja obowiązek ujawniania informacji a każdemu członkowi 

społeczeństwa przysługuje analogiczne prawo do otrzymania informacji. Każdy człowiek 

obecny na terytorium danego kraju powinien móc korzystać z tego prawa. Stosowanie tego 

prawa nie powinno wiązać się z żądaniem, aby jednostka wykazała swoje szczególne 

zainteresowanie daną informacją. W sytuacji gdy organ władzy publicznej chce odmówić 

dostępu do informacji, to na nim spoczywa ciężar usprawiedliwienia odmowy na każdym 

etapie postępowania. Innymi słowy, organ władzy publicznej musi wykazać, że informacja, 

której nie chce ujawnić wchodzi w ograniczony zakres wyjątków, opisanych niżej.  

 

Definicje 

Zarówno termin „informacja” jak i „organy publiczne” należy rozumieć szeroko. 

„Informacja” obejmuje wszelkie zapisy posiadane przez organ publiczny, niezależnie od 

formy zapisu (dokument, taśma, zapis w formie elektronicznej itp.), jego źródła (czy został 

utworzony przez organ publiczny czy inny) bądź daty utworzenia. Ustawodawstwo powinno 

być stosowane również do zapisów, które zostały utajnione, poddając je temu samemu testowi 

co wszelkie inne zapisy.  

 

Dla celów ujawnienia informacji, definicja „organu publicznego” powinna skupiać się 

bardziej na rodzaju świadczonych usług niż na określeniach formalnych. Powinna zatem 

obejmować wszystkie gałęzie i poziomy władzy, w tym samorządy lokalne, organy 

wybieralne, organy działające pod upoważnieniem ustawowym, znacjonalizowane dziedziny 

przemysłu i korporacje publicznoprawne, organy pozaministerialne lub organizacje quasi-

pozarządowe, organy sądownicze oraz organy prywatne spełniające funkcje publiczne (np. 

utrzymywanie dróg lub kolei). Do tej grupy można zaliczyć też organy prywatne posiadające 

informacje, których ujawnienie mogłoby zmniejszyć ryzyko naruszenia kluczowych 

interesów publicznych, takich jak środowisko czy zdrowie. Organizacje międzyrządowe także 

powinny stosować zasadę wolności informacji, w oparciu o reguły podane w niniejszym 

dokumencie.  

 

Zniszczenie zapisów  

W celu ochrony integralności i dostępności zapisów, prawo powinno stanowić, że blokowanie 

dostępu lub umyślnie zniszczenie zapisów stanowi przestępstwo. Ponadto prawo powinno 

wyznaczyć minimalne standardy w zakresie przechowywania i ochrony zapisów przez organy 

publiczne. Należy wymagać, aby organy te przeznaczały wystarczające środki i uwagę 



zapewnieniu odpowiedniego przechowywania zapisów informacji publicznych. Oprócz tego, 

w celu zapobieżenia próbom fałszerstwa lub dokonywania zmian w zapisach, obowiązek 

ujawnienia powinien odnosić się do zapisów a nie jedynie do informacji, które zawierają.  

 

REGUŁA 2. OBOWIĄZEK PUBLIKACJI 

Organy publiczne powinny być zobowiązane do publikowania kluczowych informacji 

 

Wolność informacji oznacza, że organy publiczne nie tylko spełniają prośby o informacje, ale 

również publikują i szeroko upowszechniają dokumenty dotyczące ważnych interesów 

publicznych, przy uwzględnieniu jedynie rozsądnych ograniczeń w zakresie zasobów i 

możliwości. Rodzaj publikowanych informacji zależy od danego organu publicznego. Prawo 

powinno ustanowić zarówno ogólny obowiązek publikacji, jak i kluczowe kategorie 

informacji, które muszą zostać opublikowane.  

 

Organy publiczne powinny być zobowiązane do publikacji co najmniej następujących 

kategorii informacji:  

 informacje operacyjne dotyczące sposobu funkcjonowania organu publicznego, w tym 

koszty, cele, skontrolowane dokumenty finansowe, standardy, osiągnięcia etc, 

szczególnie jeżeli dany organ świadczy bezpośrednie usługi na rzecz społeczeństwa;  

 informacje o wnioskach, skargach i innych bezpośrednich działaniach, które mogą 

podjąć obywatele wobec organu publicznego;  

 wskazówki w jaki sposób obywatele mogą wnieść wkład w główne kierunki działania 

organu lub propozycje ustawodawcze;  

 rodzaje informacji posiadanych przez organ publiczny i formę ich przechowywania; 

oraz 

 treść każdej decyzji lub strategii wywierających wpływ na społeczeństwo, wraz z 

uzasadnieniem i dodatkowym materiałem istotnym dla sformułowania danej decyzji.  

 

REGUŁA 3. PROMOCJA RZĄDU OTWARTEGO (OPEN GOVERNMENT) 

Organy publiczne muszą aktywnie promować rząd otwarty 

 

Informowanie społeczeństwa o jego prawach oraz promowanie kultury otwartości rządu są 

niezbędne do realizacji celów ustawodawstwa dotyczącego wolności informacji. 



Doświadczenia różnych krajów pokazują, że niechętna do współpracy służba cywilna może 

zrujnować nawet najbardziej nowoczesne ustawodawstwo. Dlatego działania popularyzacyjne 

są nieodzownym elementem systemu wolności informacji. W tym zakresie szczegółowe 

działania będą różnić się w poszczególnych krajach, w zależności od takich czynników jak: 

sposób organizacji służby cywilnej, główne ograniczenia w swobodnym ujawnianiu 

informacji, poziom umiejętności pisania i czytania oraz stopień świadomości społecznej. 

Prawo powinno wymagać przeznaczenia wystarczających środków i uwagi zagadnieniu 

promowania celów tego ustawodawstwa.  

 

Edukacja publiczna  

Jako minimum, przepisy prawne powinny stanowić o edukacji publicznej i o 

upowszechnianiu wiedzy na temat prawa dostępu do informacji, dostępnego zakresu 

informacji i sposobie wykonywania tego prawa. W krajach o słabej dystrybucji prasy lub 

niskim poziomie umiejętności czytania i pisania, media radiowo-telewizyjne stanowią 

szczególnie ważny środek upowszechniania wiedzy i edukacji. Należy też zbadać możliwość 

wykorzystania twórczych alternatyw, takich jak spotkania w miejscowościach lub mobilne 

pokazy filmów. Idealnie byłoby, gdyby takie działania były podejmowane zarówno przez 

poszczególne organy publiczne jak i przez specjalnie powołany i odpowiednio dofinansowany 

organ urzędowy zajmujący się analizowaniem wniosków o informacje lub inny organ, 

utworzony specjalnie w tym celu.  

 

Postawa wobec kultury tajności  

Prawo powinno przewidywać szereg mechanizmów radzenia sobie z problemem kultury 

tajności w rządzie. Należy włączyć do nich obowiązek organizowania szkoleń z zakresu 

wolności informacji przez organy publiczne dla swoich pracowników. Takie szkolenie 

powinno obejmować zagadnienia istotności i zakresu wolności informacji, proceduralnych 

mechanizmów dostępu do informacji, właściwego przechowywania i dostępu do zapisów, 

zakresu ochrony demaskatorów, oraz rodzajów informacji, które dany organ jest obowiązany 

publikować.  

Organ urzędowy odpowiedzialny za edukację publiczną powinien również odgrywać rolę w 

promowaniu otwartości w rządzie. Wśród inicjatyw mogą znaleźć się: korzyści dla organów 

publicznych, które dobrze sobie radzą w tym zakresie, kampanie dotyczące problemu tajności 

oraz kampanie informacyjne, popierające organy, które robią postępy i krytykujące te, które 

zachowują nadmierną tajność. Kolejną możliwością jest tworzenie corocznego raportu dla 



parlamentu i/lub organów parlamentarnych dotyczącego bieżących problemów i osiągnięć, 

który może również zawierać opis kroków podjętych w celu polepszenia dostępu publicznego 

do informacji, istniejących jeszcze ograniczeń swobodnego przepływu informacji oraz 

środków, które należy podjąć w kolejnym roku.  

 

Należy zachęcać organy publiczne do przyjęcia wewnętrznych regulaminów dotyczących 

dostępu i otwartości.  

 

REGUŁA 4. OGRANICZONY ZAKRES WYJĄTKÓW 

Wąski zakres wyjątków powinien być jasno wyznaczony oraz poddany rygorystycznym 

testom “szkody” i “interesu publicznego” 

 

Wszelkie indywidualne prośby o informację składane do organów publicznych powinny 

zostać spełnione, chyba że organ publiczny może wykazać, że dana informacja wchodzi w 

zakres ograniczonej liczby wyjątków. Odmowa ujawnienia informacji jest usprawiedliwiona 

tylko jeśli władza publiczna jest w stanie wykazać, że informacja spełnia warunki 

rygorystycznego trzyczęściowego testu.  

 

Test trzyczęściowy 

 informacja musi odnosić się do prawnie uzasadnionego celu;  

 ujawnienie informacji grozi temu celowi znaczną szkodą; oraz 

 szkoda wynikająca z naruszenia byłaby większa niż interes publiczny w ujawnieniu 

informacji.  

 

Żadne organy publiczne nie mogą być całkowicie wyłączone spod działania prawa, nawet 

jeśli większość z ich funkcji wchodzi w zakres wyjątków. Odnosi się to do wszystkich gałęzi 

władzy (czyli władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej), jak również do 

wszystkich funkcji władzy (w tym np. funkcji organów bezpieczeństwa i obrony). Brak zgody 

na ujawnienie informacji należy uzasadnić dla każdego przypadku indywidualnie.  

 

Nie można usprawiedliwić ograniczeń, których celem jest ochrona rządu przed kłopotliwymi 

sytuacjami lub ujawnieniem przestępstwa.  

 

Cele uzasadniające zastosowanie wyjątków  



Prawo powinno określić kompletną listę celów, które mogą stanowić uzasadnienie dla 

odmowy ujawnienia informacji. Taka lista może zawierać tylko uzasadnione przyczyny 

odmowy ujawnienia dokumentów i powinna ograniczać się do takich spraw jak: 

egzekwowanie prawa, prywatność, bezpieczeństwo narodowe, tajemnice handlowe i inne, 

bezpieczeństwo publiczne lub indywidualne, jak również skuteczność i integralność procesu 

podejmowania decyzji przez rząd.  

 

Zakres wyjątków należy zakreślić wąsko, aby uniknąć włączenia przypadków, które nie 

naruszają uzasadnionych interesów. Wyjątki powinny być oparte bardziej na treści 

dokumentu niż na jego rodzaju. Aby spełnić ten warunek, wyjątki powinny być ograniczone 

w czasie, tam gdzie to możliwe. Przykładowo, utajnienie informacji z powodu 

bezpieczeństwa narodowego może nie być już uzasadnione po tym jak dane zagrożenie dla 

bezpieczeństwa narodowego przestanie istnieć.  

 

Odmowa ujawnienia musi przejść test „znacznej szkody” 

Nie wystarcza jedynie fakt, że informacja wchodzi w zakres uzasadnionych celów 

przewidzianych prawem. Organ publiczny musi również wykazać, że ujawnienie informacji 

mogłoby znacznie zaszkodzić temu celowi. W niektórych wypadkach, ujawnienie może 

przynieść danemu celowi zarówno szkodę jak i korzyść. Przykładowo, ujawnienie korupcji w 

armii może na pierwszy rzut oka wydawać się czynem osłabiającym obronę narodową, jednak 

w rzeczywistości, z biegiem czasu, pomoże wyeliminować korupcję i wzmocni siły zbrojne. 

W takich wypadkach, aby uznać fakt nieujawnienia za uzasadniony, sumarycznym efektem 

ujawnienia musiałaby być znaczna szkoda wyrządzona danemu celowi.  

 

Nadrzędny interes publiczny 

Nawet jeżeli można wykazać, że ujawnienie informacji wyrządziłoby znaczną szkodę 

uzasadnionemu celowi, informację należy mimo to ujawnić, jeśli korzyści z ujawnienia 

przekraczają rozmiary szkody. Przykładowo, dana informacja może mieć charakter prywatny 

ale równocześnie ujawniać korupcję na wysokim szczeblu rządu. Szkodę wyrządzoną 

uzasadnionemu celowi należy wyważyć z interesem publicznym w ujawnieniu informacji 

społeczeństwu. Jeżeli interes publiczny przeważa, prawo powinno zezwalać na ujawnienie 

informacji.  

 

REGUŁA 5. PROCESY UŁATWIAJĄCE DOSTĘP 



Wnioski o informację należy rozpatrywać szybko i uczciwie, powinna być dostępna 

niezależna kontrola w wypadku odmowy  

 

Proces podejmowania decyzji w sprawach wniosków o informację należy określić na trzech 

różnych poziomach: wewnątrz organu publicznego; odwołania do niezależnego organu 

administracyjnego, odwołania do sądów. Tam gdzie jest to niezbędne, należy podjąć kroki w 

celu zapewnienia pełnego dostępu do informacji dla pewnych grup, np. osób nie potrafiących 

czytać i pisać, osób nie posługujących się językiem zapisu oraz osób niepełnosprawnych, np. 

niewidomych. 

 

Wszystkie organy publiczne powinny uruchomić otwarte i dostępne systemy wewnętrzne w 

celu zapewnienia prawa społeczeństwa do otrzymywania informacji. Organy powinny 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za rozpatrywanie tego typu wniosków i zagwarantowanie 

zgodności z prawem.  

 

Ponadto organy publiczne powinny zapewnić pomoc wnioskodawcom, których wnioski 

dotyczą już opublikowanych informacji, są niejasne, zbyt szerokie lub potrzebują 

przeformułowania. Z drugiej strony, organy publiczne powinny mieć możliwość odmowy 

prośbom błahym lub szykanującym. Organy publiczne nie mają obowiązku dostarczać 

wnioskodawcom informacji, które zostały już opublikowane. Jednak w takich sytuacjach 

organ powinien skierować wnioskodawcę do opublikowanego źródła.  

 

Prawo powinno ustanowić ścisłe terminy rozpatrywania wniosków oraz wymagać, aby 

odmowom towarzyszyło wyczerpujące pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy.  

 

Odwołania 

Tam gdzie jest to wykonalne, należy ustanowić możliwość wewnętrznego odwołania się do 

wyznaczonej wyższej instancji wewnątrz organu publicznego, która może zrewidować 

pierwotną decyzję.  

 

We wszystkich sytuacjach, prawo powinno przewidywać uprawnienie do odwołania się do 

niezależnego organu administracyjnego od odmowy ujawnienia informacji przez organ 

publiczny. Może to być istniejący organ, np. Rzecznik Praw Obywatelskich lub Komisja Praw 

Człowieka, albo organ specjalnie utworzony w tym celu. W obydwu przypadkach, organ musi 



spełniać pewne standardy i posiadać określone uprawnienia. Powinien mieć zagwarantowaną 

niezależność, zarówno formalną, jak i w procesie mianowania przewodniczącego oraz/lub 

zarządu organu.  

 

Mianowania powinny być dokonywane przez organy przedstawicielskie, takie jak 

ponadpartyjny komitet parlamentarny, zaś proces ten powinien być otwarty oraz umożliwiać 

wkład społeczny, np. w zakresie nominacji. Osoby powołane do takiego organu powinny 

spełniać wysokie standardy profesjonalizmu, niezależności i kompetencji oraz podlegać 

regułom obowiązującym w przypadku konfliktu interesów.  

 

Procedura stosowana przez organ administracyjny do rozpatrywania odwołań od odmów 

ujawnienia informacji powinna działać sprawnie i kosztować możliwie jak najmniej. Dzięki 

temu procedura ta będzie dostępna dla wszystkich obywateli, a nadmierne opóźnienia nie 

podważą celu wnioskowania o informację.  

 

Organ administracyjny powinien otrzymać pełne uprawnienia do rozpatrywania odwołań, w 

tym możliwość powoływania świadków oraz, co istotne, może wymagać, aby organ 

publiczny przedłożył wszelkie informacje i zapisy; jeśli to konieczne i uzasadnione – przy 

drzwiach zamkniętych.  

 

Po zamknięciu dochodzenia, organ administracyjny powinien być uprawniony do odrzucenia 

odwołania, wezwania organu publicznego do ujawnienia informacji, skorygowania opłat 

nałożonych przez organ publiczny, ukarania (zgodnie z uprawnieniami) organu publicznego 

grzywną za niewłaściwe postępowanie oraz/lub przerzucenia kosztów związanych z 

odwołaniem na organ publiczny.  

 

Ponadto organ administracyjny powinien mieć możliwość wnoszenia do sądu spraw, w 

których doszło do karalnego uniemożliwienia dostępu lub zamierzonego zniszczenia zapisów.  

 

Zarówno wnioskodawca jak i organ publiczny powinni mieć możliwość odwołania się do 

sądu od decyzji organu administracyjnego. Takie odwołanie powinno upoważniać sąd do 

rozpoznania meritum sprawy i nie być ograniczone jedynie do kwestii prawidłowego 

działania organu administracyjnego. Gwarantuje to rozstrzyganie trudnych spraw z należytą 



starannością oraz promowanie konsekwentnej postawy wobec zagadnień z zakresu wolności 

wypowiedzi.  

 

REGUŁA 6. KOSZTY 

Składanie wniosków o informację nie powinno być ograniczone nadmiernie wysokimi 

kosztami 

 

Koszt otrzymania dostępu do informacji posiadanych przez organy publiczne nie powinien 

zniechęcać potencjalnych wnioskodawców, biorąc pod uwagę fakt, że celem ustawodawstwa 

z zakresu wolności informacji jest promowanie otwartego dostępu do informacji. Wiadomo, 

że długoterminowe korzyści polityki otwartości znacznie przewyższają koszty. 

Doświadczenia wielu krajów wskazują, że koszty dostępu do informacji nie są skutecznym 

środkiem kompensowania kosztów systemu wolności informacji.  

 

Na świecie stosowane są różne systemy, których celem jest aby koszty nie stały się 

czynnikiem zniechęcającym do wnioskowania o informację. W niektórych ustawodawstwach 

stosuje się system dwustopniowy, składający się ze stałej opłaty za każdy wniosek oraz opłaty 

progresywnej zależnej od faktycznych kosztów uzyskania i udostępnienia informacji. Z opłaty 

progresywnej należy zrezygnować lub znacznie ją obniżyć przy wnioskach o informacje 

osobiste lub wnioskach w interesie publicznym (zakłada się, że są to wnioski, których cel jest 

związany z publikacją). Ponadto w niektórych systemach prawnych nakłada się wyższe opłaty 

na wnioski komercyjne, jako sposób dofinansowania wniosków składanych w interesie 

publicznym.  

 

REGUŁA 7. OTWARTE ZEBRANIA 

Zebrania organów publicznych powinny być otwarte dla społeczeństwa  

 

Wolność informacji to również prawo społeczeństwa do bycia poinformowanym co rząd robi 

w jego imieniu oraz do uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji. Dlatego 

ustawodawstwo w zakresie wolności informacji powinno przyjąć założenie, że wszystkie 

zebrania organów zarządzających są otwarte dla społeczeństwa.  

 

W tym kontekście pojęcie “zarządzający” oznacza przede wszystkim wykonywanie 

uprawnień do podejmowania decyzji, zatem definicja nie obejmuje organów, które mają 



jedynie głos doradczy. Komitety polityczne – czyli zebrania członków jednej partii – nie są 

organami zarządzającymi. 

 

Definicja obejmuje natomiast zebrania organów wybieralnych i ich komitetów, komisji 

zagospodarowania przestrzennego, rad władz publicznych i edukacyjnych oraz publicznych 

agencji rozwoju przemysłowego.  

 

W tym kontekście pojęcie “zebranie” odnosi się przede wszystkim do formalnego 

posiedzenia, czyli oficjalnego zwołania organu publicznego w celu prowadzenia spraw 

publicznych. Czynniki wskazujące, że spotkanie jest formalnym zebraniem to: wymagania 

dotyczące kworum oraz stosowanie formalnych zasad proceduralnych.  

 

Aby obywatele mieli realną szansę uczestniczyć w zebraniu konieczne jest powiadomienie. 

Prawo powinno wymagać, aby informowano o zebraniach z wystarczającym wyprzedzeniem, 

umożliwiającym wzięcie udziału.  

 

Mogą odbywać się zebrania zamknięte, ale tylko zgodnie z ustalonymi procedurami i jeżeli 

istnieją uzasadnione przyczyny zamknięcia. Decyzja o zebraniu zamkniętym również 

powinna być przekazana opinii publicznej. Lista przyczyn zamknięcia zebrania jest dłuższa 

niż lista wyjątków od reguły ujawnienia, ale ograniczona. Zależnie od okoliczności, 

przyczynami zamknięcia mogą być: względy zdrowia publicznego i bezpieczeństwa, 

egzekucja prawa lub dochodzenie, sprawy pracownicze, prywatność, sprawy handlowe, 

bezpieczeństwo narodowe.  

 

REGUŁA 8. PIERWSZEŃSTWO ZASADY UJAWNIENIA  

Przepisy prawne, które są niezgodne z zasadą maksymalnego ujawnienia powinny 

zostać zmodyfikowane lub uchylone. 

 

Prawo dotyczące wolności informacji powinno wymagać, aby inne przepisy prawne były 

interpretowane, gdy tylko możliwe, w sposób nienaruszający jego postanowień. Jeżeli to 

niemożliwe, inne ustawodawstwo dotyczące informacji dostępnych publicznie powinno 

podlegać regułom prawa dotyczącego wolności informacji.  

 



Katalog wyjątków określony w ustawodawstwie dotyczącym wolności informacji powinien 

być kompletny, a inne przepisy prawne nie mogą go rozszerzać. Szczególnie prawa dotyczące 

tajności nie mogą zabraniać urzędnikom wyjawienia informacji, do których ujawnienia są 

zobowiązani zgodnie z prawem wolności informacji.  

 

W dłuższym okresie należy podjąć zobowiązanie do dostosowania wszystkich przepisów 

prawnych dotyczących informacji do zasad rządzących prawem wolności informacji.  

 

Ponadto urzędnik powinien być chroniony przed sankcjami jeżeli, rozsądnie i w dobrej 

wierze, ujawnił informacje zgodnie z wnioskiem złożonym na podstawie prawa wolności 

informacji, nawet jeśli następnie okaże się, że informacje te nie podlegają ujawnieniu. W 

przeciwnym razie, kultura tajności istniejąca w wielu organach zarządzających będzie trwać, 

ponieważ urzędnicy będą nadmiernie ostrożni wobec wniosków o informację, aby uniknąć 

osobistego ryzyka.  

 

REGUŁA 9. OCHRONA DEMASKATORÓW 

Osoby ujawniające informacje dotyczące wykroczeń (demaskatorzy) muszą podlegać 

ochronie 

 

Osoby ujawniające informacje o wykroczeniach muszą być chronione przed sankcjami 

prawnymi, administracyjnymi i związanymi z zatrudnieniem.  

 

W tym kontekście słowo “wykroczenie” oznacza popełnienie przestępstwa karnego, 

niedopełnienie przewidzianego prawem obowiązku, pomyłkę sądową, korupcję lub 

nieuczciwość, bądź poważne nadużycie związane z organem publicznym. Może też dotyczyć 

poważnego zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa albo środowiska naturalnego, niezależnie 

od tego czy jest ono powiązane z indywidualnym wykroczeniem czy nie. Demaskatorom 

powinna przysługiwać ochrona jeżeli działali w dobrej wierze i w racjonalnym przekonaniu, 

że dana informacja jest co do zasady prawdziwa i stanowi dowód wykroczenia. Ochrona 

przysługuje nawet jeśli ujawnienie informacji w innym wypadku naruszałoby wymogi prawne 

bądź związane z zatrudnieniem.  

 

W niektórych krajach ochrona dla demaskatorów zależy od ujawnienia informacji 

konkretnym osobom lub organom nadzoru. Choć jest to co do zasady właściwe, ochrona 



powinna przysługiwać również w wypadku ujawnienia informacji innym osobom lub nawet 

mediom, tam gdzie wymaga tego interes publiczny. 

 

W tym kontekście pojęcie “interes publiczny” obejmuje sytuacje, w których korzyści z 

ujawnienia przeważają nad szkodami lub gdy alternatywny sposób ujawnienia informacji jest 

niezbędny do ochrony kluczowego interesu. Przykładowo, miałoby to zastosowanie w 

sytuacjach gdy demaskatorzy potrzebują ochrony przed odwetem, gdy problemu nie da się 

rozwiązać przy zastosowaniu mechanizmów formalnych, gdy istnieje wyjątkowo ważna 

przyczyna ujawnienia informacji, np. nadchodzące zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia 

publicznego, bądź kiedy istnieje ryzyko ukrycia czy zniszczenia dowodu wykroczenia.  

 

ARTICLE 19 / ARTYKUŁ 19 

Światowa Kampania na Rzecz Wolności Wypowiedzi 

 

ARTICLE 19 zaczerpnął swoją nazwę i cel z Artykułu 19 Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka.  

 

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę 

posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i 

poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice. 

 

Misja ARTICLE 19:  

ARTICLE 19 działa na rzecz popularyzacji, ochrony i rozwoju wolności wypowiedzi, 

uwzględniając dostęp do informacji i środki przekazu. Działamy poprzez wspieranie, 

wyznaczanie standardów, kampanie, badania, postępowania sądowe i budowanie partnerstw. 

Włączamy instytucje światowe, regionalne i krajowe oraz sektor prywatny w krytyczny 

dialog i czynimy je odpowiedzialnymi za wdrożenie standardów międzynarodowych.  

 

ARTICLE 19 dąży do realizacji swojej misji poprzez:  

 wzmacnianie prawnych, instytucjonalnych i strategicznych ram wolności wypowiedzi 

oraz dostępu do informacji na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym, w tym 

poprzez opracowanie standardów prawnych;  

 zwiększanie świadomości i wsparcia dla takich inicjatyw na poziomie globalnym, 

regionalnym i krajowym;  



 współpracę z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu globalnych, 

regionalnych i krajowych funkcji monitorowania i kształtowania polityki i działań 

rządów, podmiotów biznesowych, grup zawodowych oraz instytucji wielostronnych w 

zakresie wolności wypowiedzi i dostępu do informacji; oraz 

 promowanie szerszego i powszechnego uczestnictwa wszystkich obywateli w 

sprawach publicznych oraz podejmowaniu decyzji na poziomie globalnym, 

regionalnym i krajowym poprzez popularyzację swobody wypowiedzi i dostępu do 

informacji. 

 

ARTICLE 19 jest organizacją pozarządową, charytatywną (nr w brytyjskim rejestrze 

organizacji: 327421). W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:  

Lancaster House, 33 Islington High Street 

London, N1 9LH, United Kingdom 

Tel: +44 20 7278 9292 Fax: +44 20 7713 1356 

E-mail: info@article19.org    Strona: www.article19.org 
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